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PREBIEHAJÚCE PROJEKTY
Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020
Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja
Základné informácie: Hlavným cieľom Plánu udržateľnej mobility je vzájomná koordinácia jednotlivých
druhov dopravy za účelom zvýšenia kvality života, zvýšenia bezpečnosti, zníženia stupňa znečistenia
ovzdušia, zvýšenia atraktivity mestského prostredia ako aj zabezpečiť finančné účinnú a udržateľnú dopravu
osôb a tovarov
Aktivity BSK:
Vypracovanie strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja
Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia regiónu, návštevníci územia regiónu, domáci a zahraniční turisti
Výstup projektu:
Strategický dokument Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý bude slúžiť ako
základný nástroj na zabezpečenie vyváženého rozvoja dopravného systému v regióne. Určí relevantné
prepojenia jednotlivých druhov dopravy tak, aby bola zaistená minimálna potrebná úroveň mobility a určí typ
intervencií, ktoré majú byť na nich vykonané (bezpečnosť, rekonštrukcia, modernizácia, integrácia atď.)
Zároveň bude strategický dokument slúžiť ako podklad pre financovanie projektov z nasledujúceho
programového obdobia.
Rozpočet projektu: 306 000,00 EUR
Spolufinancovanie BSK: 5%, 15 300,00 EUR
Trvanie projektu: 06/2018 – 06/2020
Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov,
Odbor dopravy
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Plán udržateľnej mobility Bratislavského
samosprávneho kraja“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 102/2016 zo dňa 21.10.2016
Súlad so schválenými Prioritami BSK:
Projekt je zaradený do AP BSK č. OD_10
Aktuálny stav:
 08/2019 bola ukončená I. fáza (analytická) strategickéh dokumentu
 Prebieha spracovanie II. fázy (navrhová) strategického dokumentu
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Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Základné informácie:
Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy Farského 9 na praktickom vyučovaní
formou vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického
vyučovania a vytvorenie priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa
komplexne zrekonštruje objekt na Harmincovej ulici č.1 (ďalej len „objekt Harmnicova 1“), vrátane obstarania
nového materiálno – technického vybavenia do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania
odborných predmetov.
Aktivity BSK:
1.

2.

3.

Obstaranie a modernizácia materiálno - technického vybavenia odborného pracoviska pre praktické
vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných
dielní, odborných učební v centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace stavebné
úpravy objektu Harmincova 1;
Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov centra odborného vzdelávania a
prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich
okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu
centra odborného vzdelávania a prípravy, objektu Harmincova 1;
Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu Harmincova 1, ako centra odborného vzdelávania a
prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva.

Relevantné cieľové skupiny: Žiaci strednej odbornej školy
Výstup projektu:
Komplexne zrekonštruovaný objekt Harmincova 1 spolu s novým materiálno – technickým vybavením
Rozpočet projektu: 3 948 806,74 EUR
Spolufinancovanie BSK: 5%,197 440,34 EUR
Trvanie projektu: 05/2020 – 10/2021
Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor
školstva, mládeže a športu; Odbor investičných činností a verejného obstarávania
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP
Farského 9“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 85/2016 zo dňa 09.09.2016
Súlad so schválenými strategickými dokumentami BSK:
Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_2 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra
odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve, Farského 9,
Bratislava“
Aktuálny stav:




Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác 03/2019
Predpokladaný začiatok realizácie stavebných prác 07/2020
Trvanie realizácie stavebných prác 12 mesiacov
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Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Hlinícka 1
Základné informácie:
Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy Hlinícka 1 na praktickom vyučovaní formou
vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického vyučovania
a vytvorenie priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne
zrekonštrovali objekty Budova školy a Budova kuchyne s jedálňou, boli obstarané nového materiálno –
technického vybavenia (počítače, projektory, laboratórne stoly, schodolez) do jednotlivých učební
teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov.
Aktivity BSK:
1. Obstaranie a modernizácia materiálno - technického vybavenia odborného pracoviska pre praktické
vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných
dielní, odborných učební a vyučovacích miestností na centre odborného vzdelávania a prípravy, a s
tým súvisiace stavebné úpravy objektov Budova školy a Budova školy s jedálňou;
2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu centra odborného
vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva,
súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre
širšiu komunitu centra odborného vzdelávania a prípravy, objektov Budova školy a Budova školy
s jedálňou;
3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektov Budova školy a Budova kuchyne s jedálňou, ako centra
odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského
hospodárstva.
Relevantné cieľové skupiny: Žiaci strednej odbornej školy
Výstup projektu:
Komplexne zrekonštruované objekty Budova školy a Budova kuchyne s jedálňou spolu s novým materiálno
– technickým vybavením
Rozpočet projektu : 1 607 585,48 EUR
Spolufinancovanie BSK: 5%, 80 379,27 EUR
Dofinancovanie BSK: 219 137,24 EUR
Trvanie projektu: 05/2018 – 05/2020
Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor
školstva, mládeže a športu, Odbor investičných činností a verejného obstarávania
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1,
Bratislava“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 86/2016 zo dňa 09.09.2016
Súlad so schválenými Prioritami BSK:
Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_1 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra
odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinícka 1,
Bratislava“
Aktuálny stav:



Začiatok realizácie stavebných prác 05/2018
Ukončenie realizácie stavebných prác 05/2019
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Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji
Základné informácie:
Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov spojenej školy Ivanka pri Dunaji na praktickom vyučovaní formou
vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického vyučovania
a vytvorenie prietorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne
zrekonštrujú jestvujúce objekty pracoviska Zálesie, zrealizuje sa prístavba k jestvujúcemu objektu a obstará
sa nové materiálno – technické vybavenie do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania
odborných predmetov.
Aktivity BSK:
1. Obstaranie a modernizácia materiálno - technického vybavenia odborného pracoviska pre praktické
vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, odborných dielní, odborných
učební, vyučovacích miestností v centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace stavebné
úpravy, pracoviska Zálesie;
2. Prístavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu centra
odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského
hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a
vybavenosťou pre širšiu komunitu centra odborného vzdelávania a prípravy, pracoviska Zálesie;
3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektov pracoviska Zálesie, ako centra odborného vzdelávania
a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva.
Relevantné cieľové skupiny: Žiaci strednej odbornej školy
Výstup projektu:
Komplexne zrekonštruované objekty pracoviska Zálesie spolu s novým materiálno – technickým vybavením
Rozpočet projektu: 4 351 321,38 EUR
Spolufinancovanie BSK: 765 447,31 EUR
Trvanie projektu: 07/2020 – 06/2022
Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor
školstva, mládeže a športu; Odbor investičných činností a verejného obstarávania
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP
Ivanka pri Dunaji.“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 87/2016 zo dňa 09.09.2016
Súlad so schválenými Prioritami BSK:
Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_3 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra
odborného vzdelávania a prípravy agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdectve, v kynológii a v
rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji“
Aktuálny stav:



Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác 11/2019
trvanie realizácie stavebných prác 20 mesiacov

10 | S t r a n a

11 | S t r a n a

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanská cesta 21
Základné informácie:
Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy Ivanska cesta 21 na praktickom vyučovaní
formou vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického
vyučovania a vytvorenie prietorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa
komplexne zrekonštruje objekt Budova združených dielní a obstará sa nové materiálno – technické
vybavenie do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov
Aktivity BSK:
1. Obstaranie a modernizácia materiálno - technického vybavenia odborného pracoviska pre praktické
vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, odborných dielní, odborných
učební a vyučovacích miestností v centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace
stavebné úpravy objektu Budovy združených dielní;
2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu centra odborného
vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva,
súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre
širšiu komunitu centra odborného vzdelávania a prípravy objektu Budovy združených dielní;
3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu Budovy združených dielní, ako centra odborného
vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva.
Relevantné cieľové skupiny: Žiaci strednej odbornej školy
Výstup projektu:
Komplexne zrekonštruovaný objekt Budova združených dielní spolu s novým materiálno – technickým
vybavením
Rozpočet projektu: 2 818 293,45 EUR
Spolufinancovanie BSK: 5 %, 140 914,67 EUR
Trvanie projektu: 12/2018 – 12/2020
Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor
školstva, mládeže a športu, Odbor investičných činností a verejného obstarávania
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta
21“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 88/2016 zo dňa 09.09.2016
Súlad so schválenými Prioritami BSK:
Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_4 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra
odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava“
Aktuálny stav:



Prebieha realizácia stavebných prác
Termín ukončenia stavebných prác 04/2020

12 | S t r a n a

13 | S t r a n a

DSS a ZPS Rača - Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb
v Bratislave
Základné informácie: Realizáciou projektu „DSS a ZPB Rača“ dôjde k skvalitneniu sociálnej služby
na všetkých miestach jej poskytovania. Projekt svojim riešením prispieva k prechodu poskytovania
sociálnych služieb z inštitucionálnej, ústavnej na komunitnú, v ktorej zmena je hmatateľná predovšetkým
v kvalite života prijímateľov sociálnej služby. Prijímatelia získajú väčšiu možnosť rozhodovať o svojom
každodennom živote a o záležitostiach, ktoré sa ich týkajú. Sociálna služba im umožní podieľať sa na
činnostiach, ktoré dokážu vykonávať samostatne, získajú väčší priestor na sebarealizáciu, čo následne
mení aj postoj k sebe samému ako aj k okolitému svetu. Podnety nového prostredia a zmena prístupu
majú potenciál aktivizovať prijímateľov, čím sa očakáva zvýšenie kvality ich života.
Aktivity BSK:
1. Transformácia zariadenia formou rekonštrukcie dlhodobo nevyužitého objektu DSS Strelková 2, I. etapa.
2. Novovybudovaný objekt na Račianskej 105
3. Materiálno – technické vybavenie oboch objektov
4. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov
Relevantné cieľové skupiny: prijímatelia sociálnej služby DSS a ZPS Rača, zamestnanci zariadenia,
rodinní príslušníci, komunita – miestni obyvatelia.
Výstupy projektu:
1. Projektová dokumentácia v stupni Realizačná dokumentácia s Výkazom výmer
2. Realizácia rekonštrukčných a stavebných prác
3. Zabezpečenie materiálno – technického vybavenia (bezbariérové kuchynské linky, technológia
práčovne, vstavaná skriňa, zdvíhacie zariadenie)
4. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov zariadenia DSS a ZPS Rača
Rozpočet projektu: 2 550 343,39 EUR
Spolufinancovanie BSK: 5 %, 127 517,17 EUR
Dofinancovanie BSK: 231 316,82 EUR
Trvanie projektu: 08/2019 – 01/2022
Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor
sociálnych vecí, Odbor investičných činností a verejného obstarávania
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja s projektom „DSS a ZPS Rača“ do IROP bol odsúhlasený
Uznesením č. 77/2017 z dňa 23.06.2017
Súlad so schválenými strategickými dokumentami BSK:
Projekt je zaradený do AP BSK č. OSV_11 pod názvom „Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb
v Bratislave (DSS a ZPS RAČA)
Aktuálny stav:



Prebieha majetkovo – právne vysporiadanie parciel prislúchajích k areálu. Predpokladaný podpis zmluvy
02/2020.;
Prebieha verejné obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác. Predpokladaný záčiatok realizácie
výstevby je 04/2020.
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DSS a ZPB MEREMA- Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb
v okrese Pezinok
Základné informácie:
Realizáciou projektu „DSS a ZPB MEREMA“ dôjde k skvalitneniu sociálnej služby na všetkých miestach jej
poskytovania. Projekt svojim riešením prispieva k prechodu poskytovania sociálnych služieb
z inštitucionálnej, ústavnej na komunitnú, v ktorej zmena je hmatateľná predovšetkým v kvalite života
prijímateľov sociálnej služby. Prijímatelia získajú väčšiu možnosť rozhodovať o svojom každodennom živote
a o záležitostiach, ktoré sa ich týkajú. Sociálna služba im umožní podieľať sa na činnostiach, ktoré dokážu
vykonávať samostatne, získajú väčší priestor na sebarealizáciu, čo následne mení aj postoj k sebe samému
ako aj k okolitému svetu. Podnety nového prostredia a zmena prístupu majú potenciál aktivizovať
prijímateľov, čím sa očakáva zvýšenie kvality ich života
Aktivity BSK:
1. Rekonštrukcia objektu DSS MEREMA- Kráľová
2. Výstavba dvojdomov v okrese Pezinok
3. Materiálno – technické vybavenie všetkých objektov
4. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Modra- Kráľová
Relevantné cieľové skupiny: prijímatelia sociálnej služby DSS a ZPB MEREMA, zamestnanci zariadenia,
rodinní príslušníci, komunita – miestni obyvatelia
Výstupy projektu:
1. Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom Častá
2. Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom Dubová
3. Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu Modra – Kráľová
4. Obstaranie materiálno – technického vybavenia zariadenia DSS a ZPB MEREMA
5. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (objektu v Modre – Kráľovej)
Rozpočet projektu: 3 913 708,04 EUR
Spolufinancovanie BSK: 5 %, 195 685,40 EUR
Trvanie projektu: 05/2020 – 04/2022
Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov;
Odbor sociálnych vecí, Odbor investičných činností a verejného obstarávania
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja s projektom „DSS a ZPB MEREMA“ do IROP bol odsúhlasený
Uznesením č. 92/2018 zo dňa 16.11.2018
Súlad so schválenými strategickými dokumentami BSK:
Projekt je zaradený do AP BSK č. OSV_5 pod názvom „Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb
v okrese Pezinok (DSS a ZPB MEREMA)
Aktuálny stav:
 V priebehu júl až december 2019, bolo vyhlásené a ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa
stavebných prác novostavieb v obci Častá a Dubová.
 V súčasnosti sa pripravuje podklad na vyhlásenie VO na zhotoviteľa rekonštrukčných prác v Modre –
Kráľová.
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Novostavba Častá

Novostavba Dubová

Rekonštrukcia v Kráľovej
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Program spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020
DANUBE BIKE & BOAT - Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne
Základné informácie:
Projekt DANUBE BIKE&BOAT sa zameriaVA na využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva
cezhraničného územia a vytvorením unikátnej atraktívnej a konkurencieschopnej európskej turistickej
destinácie „Dunajské ostrovy“ resp. „Danube Islands“ prispeje k zvýšeniu atraktívnosti a návštevnosti
cezhraničného regiónu podunajskej oblasti. Aktivity 9-tich partnerov v projekte, pokrývajúce potreby 30 obcí
na území 5 krajov, sú zamerané na dosiahnutie ucelenej cezhraničnej destinácie poskytujúcej služby v oblasti
turizmu, kultúry, relaxu a športu na území medzi a pozdĺž riek Malý a Mošonský Dunaj vrátane hlavného toku
Dunaja.
Aktivity BSK:
1. Vedenie projektu a koordinácia partnerov pri implementácií a napĺňaní cieľov projektu
2. Marketingové definovanie cezhraničnej destinácie CR na území Malého a Mošonského Dunaja –
spracovanie stratégie, dizajn manuálu, spoločnej mapy územia Malého a Mošonského Dunaja, brožúr k
projektu a k destinácií Malý Dunaj
3. Aktivity na zvýšenie návštevnosti v regióne, popularizáciu vodnej turistiky a cykloturistiky, výmenné
pobyty, výmena know-how, workshopy, podujatia pre verejnosť, press trip
4. Propagácia vnútrozemskej delty Dunaja a možností na rekreáciu na tokoch Malého a Mošonského
Dunaja – foto a video súťaž; video spoty; tlačové konferencie a správy
5. Organizácia vstupnej konferencie projektu a koordinačných stretnutí projektového tímu
6. Spolupráca pri príprave aktivít ostatných partnerov ako sú: webové nástroje a aplikácie, kampaň „Mládež
na vodu“ - pilotné aktivity so zapojením žiakov základných a stredných škôl BSK v rámci kampane a i.
Relevantné cieľové skupiny:
Domáci a zahraniční turisti - cyklisti, peší turisti, vodáci; Mládež - žiaci škôl; Obyvatelia dotknutých území –
rodiny s deťmi; Záujmové združenia – športovci, kluby, lodenice; Obyvatelia cezhraničného regiónu,
návštevníci územia regiónu, domáci a zahraniční turisti, miestne samosprávy
Výstupy projektu:
1. Zvýšenie atraktivity a návštevnosti cezhraničného regiónu v Podunajskej oblasti;
2. Vybudovanie cezhraničnej destinácie cestovného ruchu „Dunajské ostrovy“ resp. „DANUBE ISLANDS“
Rozpočet projektu: 2 863 279,36 EUR
Rozpočet BSK: 207 940 EUR
Spolufinancovanie BSK: 5 %, t. j. 10 397 EUR
Trvanie projektu: 11/2017 – 02/2020
Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov;
Odbor cestovného ruchu a kultúry
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „DANUBE BIKE & BOAT“ bol odsúhlasený
Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 33/2016 zo dňa 24.06.2016.
Súlad so schválenými Prioritami BSK:
Projekt je zaradený do AP BSK č. OCRaK_15 pod názvom „Projekt Malý Dunaj a Mošonský Dunaj“
Aktuálny stav:


BSK zo svojich aktivít uskutočnil:
- 2-dňový workshop sieťovania stakeholderov desinácie Dunajské ostrovy v synergii s projektom
TransDanube Pearls (04/19) na území TTSK a BSK;
- propagáciu destinácie na domácich aj zahraničných veľtrhoch ako Bratislava, Budapešť, Viedeň,
Berlín;
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- intenzívnu marketingovú kampaň na sociálnych sieťach, vybraných webových portáloch, periodikách,
rádiách, TV a bilboardoch (05-09/19), ako aj press tripy (09/19);
- zorganizoval podujatie pre širokú verejnosť pod názvom MDD Green Week vo Vrakuni (06/19);
- zorganizoval 3-dňový program pre študentov SŠ pod názvom „Creative study tour“ (09/19);
- vyhlásil fotosúťaž „Odfoť a vyhraj“ (10-12/19)
- zabezpečil krátky videofilm o destinácii (08/19);
- a zúčastňoval sa pri slávnostných aktoch odovzdávania infraštruktúr slovenských partnerov v Jelke
(05/19), Kolárove (06/19), Vrakuni (09/19).

19 | S t r a n a

Zriadenie a činnosť Regionálneho informačného bodu Bratislava
Základné informácie
Úlohou regionálneho informačného bodu je poskytovanie informácií o programe potenciálnym žiadateľom v
rámci programového územia, aby bola zabezpečená lepšia informovanosť a dohľad nad realizáciou projektov v
rámci slovensko-maďarskej spolupráce a aby bolo zabezpečené naplnenie cieľov programu a propagácia
cezhraničného regiónu a spoločných projektov
Aktivity BSK:
1. Poskytovanie informácií o Programe cezhraničnej spolupráce SK-HU pre programové obdobie
2014-2020
2. Konzultácie s projektovými žiadateľmi a prijímateľmi v rámci programu
3. Organizácia informačných seminárov a konzultačných dní pre projektových žiadateľov
4. Poskytovanie pomoci pri hľadaní partnerov pre projektových žiadateľov
5. Propagácia a publicita programu
6. Účasť na zasadnutiach Monitorovacieho výboru a podpora projektov BSK
7. Účasť na zasadnutiach Programovej skupiny programu (Task force)
8. Komunikácia so Spoločným technickým sekretariátom, s prvostupňovou kontrolou (Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a s regionálnymi informačnými bodmi programu (Nitriansky
samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj)
9. Asistencia Spoločnému technickému sekretariátu a prvostupňovej kontrole v rámci účasti na kontrolách
na mieste jednotlivých projektov programu
10. Kontrola na mieste implementujúcich sa projektov v rámci programu
11. Koordinovanie projektov, v ktorých BSK vystupuje ako partner
Relevantné cieľové skupiny: žiadatelia o prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR)
v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020
Výstupy projektu:
1. Množstvo odkonzultovaných projektov
2. Propagácia Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU 2014-2020
3. Zrealizovanie informačných seminárov a kontrol na mieste
4. Databáza kontaktov
5. Databáza pripravovaných a zrealizovaných projektov
Rozpočet projektu: 93 000 EUR
Spolufinancovanie BSK: 5 %, 4 650 EUR
Trvanie projektu: 04/2016 – 12/2023
Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením
č. 15/2016 zo dňa 19.02.2016.
Aktuálny stav:
V roku 2019:
9x konzultácia so žiadateľmi v programe
29x konzultácia so žiadateľmi vo Fonde malých projektov
1x newsletter o Programoch cezhraničnej spolupráce
1x stretnutie v rámci Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU
1x stretnutie Programovej skupiny „Task Force“
2x stretnutie v rámci Monitorovacieho výboru Fondu malých projektov (MC FMP)
8x asistencia pri písomných procedúrach Programu cezhraničnej spolupráce
3x asistencia pri písomných procedúrach Fondu malých projektov
1x prezentácia Fondu malých projektov
6x účasť na zasadnutiach Zhromaždenia, odbornej skupiny a dozornej rady Európskeho združenia
územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh
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SACRA VELO - sieť cezhraničných cyklistických pútnických cyklotrás v
Podunajsku
Základné informácie:
Cieľom projektu „SacraVelo" je vytvoriť nový a unikátny cezhraničný produkt cestovného ruchu pomocou
prezentácie a ponukou bohatého kultúrneho, sakrálneho a prírodného dedičstva na území 2 žúp (HU) a 2
krajov (SK) pozdĺž rieky Dunaj na maďarsko-slovenskej hranici. Projekt inovatívnym spôsobom zlučuje prvky
cirkevného a aktívneho turizmu, s dosahom na širokú vrstvu ako na lokálnej a regionálnej, tak aj na
medzinárodnej úrovni.
Aktivity BSK:
1. Realizácia vybraného úseku cyklotrás (JURAVA II. v dĺžke 4 km na hrádzi Šúrskeho kanála)
2. Vyznačenie a zapojenie 100 km cyklotrás v regióne do novej cezhraničnej pútnickej cyklotrasy SACRA
VELO
3. Medzinárodný Bike event na popularizáciu cyklodopravy v turizme
4. Tlač a distribúcia propagačných materiálov
Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia cezhraničného regiónu, návštevníci územia regiónu, domáci a
zahraniční turisti.
Výstupy projektu:
1. Zvýšenie návštevnosti cezhraničného regiónu s využitím udržateľnej dopravy
2. Vytvorenie tematickej turistickej cesty „SACRA VELO“
3. Realizácia 4 km cyklotrasy JURAVA II medzi obcami Vajnory a Ivanka pri Dunaji
Rozpočet projektu: 1 704 060,40 EUR
Rozpočet BSK: 756 021,00 EUR
Spolufinancovanie BSK: 5 %, t. j. 37 801,05 EUR
Dofinancovanie BSK: 40 768,56 EUR
Trvanie projektu: 11/2017 – 06/2020
Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov;
Odbor cestovného ruchu a kultúry
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „SACRA VELO“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom
BSK uznesením č. 66/2016 zo dňa 24.06.2016
Súlad so schválenými Prioritami BSK:
Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP č. 30 pod názvom „Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo
6 a Eurovelo 13 (projekt SACRA VELO)“
Aktuálny stav:
 Stavebné práce na cyklotrase JURAVA II boli ukončené a stavba bola prevzatá dňa 31.01.2019
 V súčasnosti prebieha realizácia cykloturistickej tématickej trasy SacraVelo
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Program spolupráce INTERREG V-A SK-AT 2014-2020
HERITAGE SK-AT
Základné informácie:
Cieľom projektu je oživenie vybraných, typických tradícií/produktov Malokarpatského regiónu a podpora
kultúrno-kreatívneho priemyslu formou poskytnutia priestoru pre tvorbu, vzdelávanie a prezentáciu
tradičných remesiel a produktov. Prostredníctvom projektu sa má zrekonštruovať a zrevitalizovať národná
kultúrna pamiatka/ kaštieľ a záhrada v Modre a zároveň sídlo Malokarpatského osvetového strediska, čím
vznikne kultúrno-kreatívne centrum pre Malokarpatsko
Aktivity BSK:
1. Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre
2. Technické zázemie v priestoroch MOS pre rôzne cieľové skupiny - vinári (Salón Malokarpatských vín,
Archív vín), amatérski/profesionálni umelci (Otvorené ateliéry ako spoločná aktivity s AT partnermi),
verejnosť, podnikatelia, osvetoví pracovníci, ZUŠ (Kreatívne centrum), združenia (Modranská beseda)
3. Vytvorenie Digitálno-dokumentačného centra pre zachovanie kultúrneho dedičstva
4. Sieťovanie a tvorba kultúrnej databázy/odbor CR a kultúry (spoločná aktivity s AT)
5. Marketingové aktivity
Relevantné cieľové skupiny: návštevníci a obyvatelia mesta Modry, amatérski a profesionálni tvorcovia
(ľudovoumelecké súbory a súbory ZUČ), relevantne profilované vzdelávacie inštitúcie (VŠVU, ŠUV,
SOŠVO), osvetoví pracovníci, vinári a vinohradníci, cechy, obyvatelia BSK, návštevníci a turisti BSK
Výstup projektu:
Komplexne obnovený kaštieľ s upravenou záhradou, fungujúcim osvetovým strediskom a zázemím pre
kultúrno-kreatívny priemysel
Rozpočet projektu: 3 659 789,20 EUR,
Rozpočet BSK: 2 125 313,46 EUR,
Spolufinancovanie BSK: 5%, 106 265,67 EUR
Dofinancovanie BSK: 65 413,91 EUR
Trvanie projektu: 07/2017 – 10/2020
Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor
cestovného ruchu a kultúry, Odbor investičných činností a verejného obstarávania
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ bol
odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 32/2016 zo dňa 22.04.2016
Súlad so schválenými Prioritami BSK:
Projekt je zaradený do AP BSK č.OCRaK_5 pod názvom „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“
Aktuálny stav:
 Zrealizoval sa nákup vybavenia a techniky pre potreby kultúrno-kreatívneho centra
 Prebiehajú rekonštrukčné stavebné práce
 Prebieha digitalizácia umeleckých predmetov s historickou hodnotou
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Ecoregion SKAT
Základné informácie: Hlavným cieľom aktivít BSK v projekte je zriadenie nadregionálneho
environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove. Ekocentrum Čunovo sa stane vstupnou bránou
do Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, Súčasťou projektu bude aj rekonštrukcia Národnej kultúrnej
pamiatky Čunovský kaštieľ a jeho adaptácia na denné ekocentrum pre celý kraj a prihraničné územie, ako
aj pobytové ekocentrum pre ostatné časti Slovenska a cezhraničné regióny. Návštevníci dostanú popri
informačných materiáloch v rôznych jazykoch aj komplexné informácie o miestnych turistických
zaujímavostiach.
Aktivity BSK:
1. Rekonštrukcia NKP Kaštieľ v Čunove na ekocentrum so zameraním na environmentálnu výchovu
a prezentáciu prírod. a kultúrno-historického bohatstva Podunajského regiónu a CHKO Dunajské luhy
2. Vybavenie ekocentra edukatívnymi exponátmi a interaktívnymi modelmi
3. Organizovanie podujatí a kurzov pre verejnosť na zvýšenie povedomia o potrebe ochrany prírody,
udržateľného hospodárenia ako aj turistickom potenciáli regiónu
4. Tlač a distribúcia printových promo materiálov
Relevantné cieľové skupiny:
Mládež - žiaci škôl; Obyvatelia Bratislavy (najmä Čunova) a priľahlých obcí – najmä rodiny s deťmi;
Záujmové združenia – ochranári, centrá voľného času; Obyvatelia cezhraničného regiónu v Maďarsku
a Rakúsku; Návštevníci územia regiónu; Domáci a zahraniční turisti
Výstupy projektu:
1. Rekonštrukcia NKP kaštieľ v Čunove
2. Zriadenie ekocentra so zameraním na prezentáciu podunajského regiónu a CHKO Dunajské luhy
3. Zvýšenie atraktivity a návštevnosti v podunajskom regióne
Celkový rozpočet projektu: 5 183 016,59 EUR
Rozpočet BSK: 3 183 241,05 EUR
Spolufinancovanie BSK: 5 %, 159 162,05 EUR
Trvanie projektu: 01/2020 – 12/2022
Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, Odbor
cestovného ruchu a kultúry
Súlad so schválenými Prioritami BSK:
Projektový zámer je zaradený do AP BSK č. OCRaK_14 pod názvom „Vybudovanie ekocentra v Čunove“.
Aktuálny stav:



Prebieha súťaž na obstaranie zhotoviteľa stavebných prác ekocentra v Čunove
Predpokladaný začiatok stavebných práce je 06/2020.
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NKP Kaštieľ Čunovo v súčasnosti

Vizualizácia tématickej expozície v novovybudovanom Ekocentre Čunovo
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PREDLOŽENÉ PROJEKTY
Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická
Základné informácie:
Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy Polygrafická na praktickom vyučovaní
formou vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického
vyučovania a vytvorenie prietorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa
komplexne zrekonštruje objekt Budova praktického vyučovania, Energokanál a obstará sa nové materiálno
– technické vybavenie do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov
Aktivity BSK:
1. Obstaranie a modernizácia materiálno - technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické
vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných dielní,
odborných učební, knižnice, prednáškových a vyučovacích miestností v centre odborného vzdelávania a
prípravy, a s tým súvisiace stavebné úpravy objektu Budovy praktického vyučovania;
2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu, centra odborného
vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva,
súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu
komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy objektu Budovy praktického vyučovania;
3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej
praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva objektu Budovy praktického vyučovania.
Relevantné cieľové skupiny: Žiaci strednej odbornej školy
Výstup projektu:
Komplexne zrekonštruovaný objekt Budovy praktického vyučovania spolu s novým materiálno – technickým
vybavením
Rozpočet projektu: 3 794 452,89 EUR
Spolufinancovanie BSK: 5%, 189 772,64 EUR
Dofinancovanie BSK: 75 143,22 EUR
Trvanie projektu: 05/2020 – 01/2022
Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov;
Odbor školstva, mládeže a športu, Odbor investičných činností a verejného obstarávania
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP
Polygrafická“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 121/2019 zo dňa 08.02.2019.
Súlad so schválenými Prioritami BSK:
Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_9 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra
odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií SOŠ polygrafická, Račianska 190,
Bratislava“
Aktuálny stav:



Podanie projektového zámeru 03/2019
Podanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 06/2019
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Program spolupráce INTERREG V-A SK-AT 2014-2020
Cezhraničné prepojenia územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg
formou cyklolávky cez rieku Morava
Základné informácie: Prostredníctvom vybudovania cyklolávky a pridružených sprievodných opatrení medzi
obcami Vysoká pri Morave a Marchegg, ktoré sú významnými regionálnymi a cezhraničnými dopravnými
uzlami, sa obyvateľom žijúcim na obidvoch stranách rieky Morava výrazným spôsobom skráti čas dochádzky
na priľahlé železničné stanice a zastávky verejnej dopravy v plánovanej cezhraničnej oblasti
Aktivity BSK:
1. Vybudovanie cyklolávky pre peších a cyklistov ponad rieku Morava na k.ú. obcí Vysoká pri Morave
a Marchegg
2. Realizácia doplnkovej infraštruktúry
3. Vybudovanie cyklodopravných prepojení na najbližšie ŽS
4. Medzinárodný Bike event pri slávnostnom otvorení cyklolávky
Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja, pracujúci v cezhraničnom
území, domáci a zahraniční návštevníci.
Výstupy projektu:
1. Úspora času v doprave vybudovaním nových cezhraničných prepojení
2. Podpora cyklodopravy v cezhraničnom regióne
3. Zlepšenie prepojenia cyklodopravy a železničnej dopravy
Rozpočet projektu: 5 912 800,00 EUR
Rozpočet BSK: 2 170 800,- EUR
Spolufinancovanie BSK: 5%, 108 540,00 EUR
Trvanie projektu: 3 roky
Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Súlad so schválenými Prioritami BSK:
Projekt je zaradený do AP BSK č. OCRaK_24.
Aktuálny stav:
 Monitorovací výbor Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika –Rakúsko v rámci 7.
zasadnutia (05/2019) schválil s podmienkami projekt „Cezhraničné prepojenie územia medzi obcami
Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava“.
 Bratislavský samosprávny kraj podpísal (12/2019) so Spolkovou krajinou Dolné Rakúsko Dohodu
o výstavbe cyklolávky medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg.
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RegioCoop SK-AT
Základné informácie:
Cieľom projektu je zvýšiť počet subjektov pôsobiacich v cezhraničnej spolupráci pôsobiacich v cezhraničnej
spolupráci vo funkčnom území Slovenska a Rakúska so zreteľom na ich intenzvnejšie zosieťovanie
a podporiť regionálny kooperačný manažment. Výsledkom budú zadefinované strategické témy pre
cezhraničnú spoluprácu a preskúmajú sa prípadné prekážky pre jej realizáciu a tým sa prispieva aj
k lepšiemu zacieleniu finančnej podpory cezhraničného programu. To sa dosiahne prostredníctvom
posilnenia spolupráce a kapacít cezhraničných partnerov vo verejnom sektore pre efektívne rozvíjanie
prihraničných oblastí medzi Slovenskou republikou a Rakúskom a zároveň efektívnym nastavením modelov
budúcej spolupráce v novom programovom období po roku 2020.
Aktivity BSK:
1.
2.
3.
4.

Analýza legislatívnych rozdielov medzi Slovenskou republikou a Rakúskom
Prieskum verejnej mienky v blízkosti spoločných hraníc
Interkulturálne tréningy
Záverečná konferencia

Relevantné cieľové skupiny:
prihraničných sídiel

inštitúcie verejnej správy, regionálne a miestne orgány, obyvatelia

Výstupy projektu:
1.
2.
3.
4.
5.

Zásobník strategických tém
Manuál pre pochopenie vzájomných odlišností
Správa z prieskumu verejnej mienky
Cezhraničné workshopy
Interkulturálne tréningy

Rozpočet projektu: 1 066 248,89 EUR
Rozpočet BSK: 244 544,00 EUR
Spolufinancovanie BSK: 5%, 12 227,20 EUR
Trvanie projektu: 01/2020 – 12/2022
Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Regio-Coop SK-AT“ bol odsúhlasený
Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 182/2019 zo dňa 08.11.2019.
Súlad so schválenými Prioritami BSK:
Projekt je v súlade s AP BSK č. OSÚRaRP_33 „Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti Kohéznej
politiky 2020+“
Aktuálny stav:



Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 11/2019
Predpokladané rozhodnutie o projekte na Monitorovacom výbore 04/2020
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Operačný program Kvalita životného prostredia
Zelené opatrenia na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja
Základné informácie: Cieľom projektu je zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom
zachytenia zrážkovej vody v krajine a rozšírením zelenej infraštruktúry vo vysoko urbanizovanom prostredí
hl. m. SR Bratislava. Prostredníctvom vybudovania vegetačnej strechy sa zabezpečí zachytávanie
zrážkovej vody, jej zachytenie na mieste dopadu a postupné vyparovanie a ochladzovanie okolitého
prostredia ako aj odľahčenie kanalizačnej siete. Okrem adaptácie na zmenu klímy prispeje projekt taktiež k
realizácii mitigačných opatrení. Prostredníctvom vybudovania vegetačnej strechy, rozšírením a udržiavaním
ďalšej zelenej infraštruktúry prispeje projekt k znižovaniu koncentrácie CO2 (skleníkový plyn prospievajúci
k zmene klímy) vo vzduchu. Rekonštrukciou strechy sa tiež prispeje k skvalitneniu tepelnej izolácie objektu,
čím sa zníži energetická náročnosť budovy. Vďaka tomu sa zníži spotreba energie na vykurovanie (a
chladenie), a tým aj množstvo emisií emitovaných v procese výroby tepelnej energie.
Aktivity BSK:
1. Realizácia extenzívnej vegetačnej strechy a vegetačnej fasády na budove Úradu Bratislavského
samosprávneho kraja
Relevantné cieľové skupiny:
Obyvatelia Bratislavy, domáci a zahraniční návštevníci
Výstupy projektu:
1. Realizácia extenzívnej vegetačnej strechy na budove Úradu Bratislavského
samosprávneho kraja Podpora cyklodopravy v cezhraničnom regióne
2. Realizácia vegetačnej fasády na budove Úradu Bratislavského samosprávneho
kraja
3. Zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom zachytenia zrážkovej
vody v krajine a rozšírením zelenej infraštruktúry vo vysoko urbanizovanom prostredí
hl. m. SR Bratislava
Rozpočet projektu: 120 050,02,- EUR
Spolufinancovanie BSK: 5%, 6 002,50,- EUR
Trvanie projektu: 10 mesiacov
Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Súlad so schválenými Prioritami BSK:
Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_34.
Aktuálny stav:



Vypracovaná projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer
Podanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 12/2019
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Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanská cesta 21
Základné informácie: Cieľom projektu je zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom
zachytenia zrážkovej vody v krajine a rozšírením zelenej infraštruktúry vo vysoko urbanizovanom prostredí
hl. m. SR Bratislava. Prostredníctvom vybudovania vegetačnej strechy sa zabezpečí zachytávanie
zrážkovej vody, jej zachytenie na mieste dopadu a postupné vyparovanie a ochladzovanie okolitého
prostredia ako aj odľahčenie kanalizačnej siete. Okrem adaptácie na zmenu klímy prispeje projekt taktiež k
realizácii mitigačných opatrení. Prostredníctvom vybudovania vegetačnej strechy, rozšírením a udržiavaním
ďalšej zelenej infraštruktúry prispeje projekt k znižovaniu koncentrácie CO2 (skleníkový plyn prospievajúci
k zmene klímy) vo vzduchu. Rekonštrukciou strechy sa tiež prispeje k skvalitneniu tepelnej izolácie objektu,
čím sa zníži energetická náročnosť budovy. Vďaka tomu sa zníži spotreba energie na vykurovanie (a
chladenie), a tým aj množstvo emisií emitovaných v procese výroby tepelnej energie.
Aktivity BSK:
1. Realizácia extenzívnej vegetačnej strechy budove SOŠ Ivanská cesta 21
Relevantné cieľové skupiny:
Obyvatelia Bratislavy, domáci a zahraniční návštevníci
Výstupy projektu:
1. Realizácia extenzívnej vegetačnej strechy na budove SOŠ Ivanská cesta 21
2. Zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom zachytenia zrážkovej
vody v krajine a rozšírením zelenej infraštruktúry vo vysoko urbanizovanom prostredí
hl. m. SR Bratislava
Rozpočet projektu: 215 928,47 EUR
Spolufinancovanie BSK: 5%, 10 000,00,- EUR
Vlastné zdroje BSK: 15 928,47,- EUR
Trvanie projektu: 10 mesiacov
Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Súlad so schválenými Prioritami BSK:
Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_34.
Aktuálny stav:



Vypracovaná projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer
Podanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 12/2019
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Program spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020
Ecoregion SKHU
Základné informácie: Hlavným cieľom aktivít BSK v projekte je II. etapa budovania nadregionálneho
environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove. Ekocentrum Čunovo sa stane vstupnou bránou
do Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy. Súčasťou projektu bude revitalizácia záhrady Národnej
kultúrnej pamiatky Čunovský kaštieľ. V záhrade sú navrhnuté exponáty a prvky, prispôsobené envirovzdelávacím programom pre žiakov a študentov, ale aj rodiny s deťmi.
Aktivity BSK:
1. Revitalizácia záhrady NKP Kaštieľ v Čunove a jej prispôsobenie na ekocentrum so zameraním na
environmentálnu výchovu a prezentáciu prírodného a kultúrno-historického bohatstva Podunajského
regiónu a CHKO Dunajské luhy
2. Vybavenie dvoch učební ekocentra edukatívnymi exponátmi a interaktívnymi modelmi
3. Organizovanie environmentálno-vzdelávacích programov pre školopovinné deti s cieľom zvýšenia
povedomia o potrebe ochrany prírody, udržateľného hospodárenia ako aj turistickom potenciáli regiónu
4. Tlač a distribúcia printových promo materiálov
Relevantné cieľové skupiny:
Mládež - žiaci škôl; Obyvatelia Bratislavy (najmä Čunova) a priľahlých obcí – najmä rodiny s deťmi;
Záujmové združenia – ochranári, centrá voľného času; Obyvatelia cezhraničného regiónu v Maďarsku
a Rakúsku; Návštevníci územia regiónu; Domáci a zahraniční turisti
Výstupy projektu:
1. Revitalizácia záhrady NKP Kaštieľ v Čunove
2. Vybavenie dvoch učební ekocentra edukatívnymi exponátmi a interaktívnymi modelmi
3. Zvýšenie atraktivity a návštevnosti v podunajskom regióne
4. Environmentálno-vzdelávacie programy zamerané na ochranu prírodného dedičstva
regiónu
Celkový rozpočet projektu: 2 000 000,00 EUR
Rozpočet BSK: 1 100 000,00 EUR
Spolufinancovanie BSK: 5 %, 55 000,00 EUR
Trvanie projektu: 07/2020 – 06/2022
Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, Odbor
cestovného ruchu a kultúry
Súlad so schválenými Prioritami BSK:
Projektový zámer je zaradený do AP BSK č. OCRaK_14 pod názvom „Vybudovanie ekocentra v Čunove“.
Aktuálny stav:



Žiadosť o NFP bola podaná 17.12.2019. V súčasnosti prebieha administratívne hodnotenie žiadosti.
Prebieha súťaž na obstaranie zhotoviteľa revitalizačných prác záhrady Ekocentra v Čunove.
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Vizualizácia tématickej expozície v novovybudovanom Ekocentre Čunovo

Záhrada za NKP Kaštieľ Čunovo v súčasnosti

Vizualizácia tématickej expozície v novovybudovanom Ekocentre Čunovo
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Operačný program Efektívna verejná správa
Smart región BSK
Základné informácie:
Kvalita verejnej správy a jej efektívnosť je najdôležitejším predpokladom vykonávania inteligentného,
udržateľného a inkluzívneho rastu. Z tohto dôvodu sa Bratislavský samosprávny kraj rozhodol realizovať
projekt "Smart región BSK". Cieľom projektu "Smart región BSK" je vytvorenie efektívne fungujúceho úradu,
ktorý poskytuje občanom kraja adresné, dostupné a efektívne služby. Zároveň je cieľom optimalizácia politík
vo vybraných sektoroch za účelom dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja v zmysle SMART princípov.
Aktivity BSK:
1. Skvalitnenie a zefektívnenie procesov, systémov a politík na Úrade Bratislavského samosprávneho
kraja
2. Zavedenie systému riadenia kvality v organizácii
3. Vzdelávanie zamestnancov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja
Výstupy projektu:
1. Zriadenie Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja
2. Vypracovanie stratégií a koncepcií v rámci všetkých sektorových politík
3. Zavedenie systému riadenia kvality v organizácii v pôsobnosti BSK
4. Vzdelávanie zamestnancov Úradu Bratislavského samosprávneho
zahraničných workshopov

kraja

formou

Celkový rozpočet projektu: 2 475 977,40 EUR
Spolufinancovanie BSK: 5 %, 123 798,87 EUR
Trvanie projektu: 04/2020 – 10/2022
Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Súlad so schválenými Prioritami BSK:
Projektový zámer je zaradený do AP BSK č. OCRaK_14 pod názvom „Vybudovanie ekocentra v Čunove“.
Aktuálny stav:


Žiadosť o NFP bola podaná 14.11.2019. V súčasnosti prebieha administratívne hodnotenie žiadosti.
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UKONČENÉ PROJEKTY
Dunajský nadnárodný program
Transdanube.Pearls
Základné informácie:
Bratislavský samosprávny kraj sa stal partnerom v projekte Transdanube.Pearls predloženom v rámci
1. výzvy Programu DANUBE, Priorita 3 Lepšie dostupný a energeticky zodpovedný Dunajský región“,
ŠC 3.1. Hlavným cieľom je vytvorenie sieti udržateľnej dopravy a mobility v regiónoch pozdĺž Dunaja
Relevantné cieľové skupiny: obyvatelia BSK a domáci a zahraniční turisti
Aktivity BSK:
1. Spolupráca na založení siete TRANSDANUBE.PEARLS
2. Spolupráca na príprave Danube Sustainable Travel Book (Kniha udržateľného cestovania na Dunaji)
3. Rozpracovanie zámeru turistického balíčka Blue Triangel
4. Organizovanie podujatí na zvyšovanie povedomia o udržateľnej doprave
5. Regionálne aktivity na podporu rozšírenia služieb mobility – 3 štúdie
6. Pilotné aktivity na realizáciu Mobility centra
Rozpočet projektu: 2 189 017,49 EUR
Rozpočet BSK: 108 389,05 EUR
Spolufinancovanie BSK: 15%, 16 258,3575
Trvanie projektu: 01/2017 – 06/2019
Zodpovedný za implementáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov.
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Transdanube.Pearls“ bol odsúhlasený
Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 14/2016 zo dňa 19.02.2016
Súlad so schválenými Prioritami BSK:
Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_25 pod názvom „TRANSDANUBE.PEARLS“
Priebeh projektu:
 Projekt úspešne ukončený 06/2019
 Účasť na 9 stretnutiach partnerov v Rakúsku, Srbsku, Chorvátsku, Nemecku, Slovinsku, Rumunsku,
Maďarsku a na Slovensku
 Vypracovanie dokumentu: Plán udržateľnej regionálnej mobility a turizmu
 Vypracovanie dokumentov: Štúdia uskutočniteľnosti parkovacích miest pre bicykle, Štúdia
uskutočniteľnosti výpožičného systému bicyklov, Štúdia uskutočniteľnosti budovania cyklistických
chodníkov pozdĺž železničných tratí v BSK
 Verejné prerokovanie troch štúdií realizovateľnosti
 Vypracovanie dokumentu: Podnikateľský plán pre zriadenie Informačného centra mobility
v Bratislave
 Odborné prerokovanie Podnikateľského plánu
Workshopy o udržateľnej mobilite pre stakeholderov v regióne
Záverečná konferencia v Pezinku
Vytvorenie siete „Perál na Dunaji“ a zaradenie Bratislavského kraja do tejto siete
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Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020
Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky
Základné informácie: Cieľom projektu „Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník-Malacky" bola
modernizácia cesty III/1113 Rohožník - Malacky, prostredníctvom IROP v rámci prioritnej osi č.1: Bezpečná
a ekologická doprava v regiónoch. Cesta III/1113 Rohožník - Malacky s napojením na diaľnicu D2, ktorá patrí
do hlavnej siete TEN-T v rámci koridoru ORIENT/EAST-MED, je kľúčovou cestnou komunikáciou medzi
okresným mestom Malacky a okolitými obcami
Aktivity BSK
1.
Realizácia rekonštrukcie cesty III. triedy 1113
2.
Stavebný dozor rekonštrukcie cesty III. triedy 1113
3.
Informovanie a komunikácia
Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia regiónu, ľudia pracujúci v regióne a návštevníci územia regiónu
Výstup projektu:
Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník – Malacky
Rozpočet projektu: 6 669 749,04 EUR,
Spolufinancovanie BSK: 5%, 311 879,40 EUR
Dofinancovanie BSK: 2 144 953,58 EUR
Trvanie projektu: 08/2018 – 10/2019
Zodpovedný za implementáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor
dopravy, Odbor investičných činností a verejného obstarávania
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník Malacky“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 103/2016 zo dňa 21.10.2016
Súlad so schválenými Prioritami BSK:
Projekt je zaradený do AP BSK č. OD_1
Priebeh projektu:
 Od 8/2018 prebiehala modernizácia cesty
 09/2019 bola modernizácia cesty ukončená
 10/2019 bola cesta sprejazdnená vodičom
 11/2020 bola cesta preklasifikovaná na cestu II. triedy (II/143)
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HORIZONT 2020
Verejný povodňový núdzový a výstražný servis – FLOOD serv
Základné informácie
Bratislavský samosprávny kraj sa stal oficiálnym partnerom v medzinárodnom projekte „Verejný povodňový
núdzový a výstražný servis”, ktorý spája lokálne a národné varovné systémy vrátane sociálnych sietí.
Medzinárodný projekt bol oficiálne spustený od augusta 2017. Cieľom projektu je poskytnúť kompletné
riešenie protipovodňových opatrení nielen po technickej stránke t. j. využitie a vývoj všetkých dostupných
IKT technológií, ale aj zabezpečenie vzdelávacích aktivít smerom k samosprávam, mestám a obciam so
širokým zapojením obyvateľstva
Aktivity BSK:
1. Účasť na konferenciách a rokovaniach pri výskume a vývoji projektu
2. Pripomienkovanie výsledkov výskumu a vývoja, návrh na zlepšenie integrácie do jestvujúcich systémov,
zlepšenie funkcionalít
3. Poskytovanie súčinnosti pri plnení úloh ostatných projektových partnerov
4. Fáza testovania software a hardware v spolupráci s ostatnými partnermi projektu
5. Zber údajov od obyvateľstva prostredníctvom fungujúceho systému cez sociálne siete a ostatné
integrované prepojenia
6. Propagácia a publicita projektu
Relevantné cieľové skupiny: občania, inštitúcie, podniky, zariadenia výskumu a rozvoja zaoberajúce sa
protipovodňovou problematikou
Výstupy projektu:
1. Inovatívny varovný systém testovaný a zavedený do praxe v podmienkach BSK
2. Zabezpečenie preventívneho aj represívneho monitoringu povodňového stavu riek a rizikových
povodňových oblastí na území BSK
3. Spolupráca miest a obcí, široké zapojenie obyvateľstva do aktivít protipovodňovej ochrany,
zabezpečenie vzdelávacích aktivít smerom k samosprávam
4. Zjednotenie a zefektívnenie všetkých procesov týkajúcich sa protipovodňových a výstražných systémov
5. Zviditeľnenie samosprávneho kraja v rámci celej EÚ, následná medzinárodná spolupráca s nielen
zúčastnenými partnermi projektu
6. Pozitívny synergický efekt v súvislosti s ostatnými medziregionálnymi projektami
Rozpočet projektu: 65 000 EUR
Spolufinancovanie BSK: 0%, bez spolufinancovania
Trvanie projektu: 08/2016 – 07/2019
Zodpovedný za implementáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Verejný povodňový núdzový a výstražný servis –
FLOOD-serv“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 58/2015 zo dňa 26.6.2015
Súlad so schválenými Prioritami BSK 2014-2020:
Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_27 pod názvom FLOOD Serv "Verejný povodňový núdzový a
výstražný servis"
Priebeh projektu:
 V MČ Rača osadené 4 meracie stanice (2 v lesoch nad Račou – merajú zrážky, 2 vodomerné zbierajú
dáta z Pieskového a Banského potoka) 6/2018. Uvedené staničky posielajú informácie o aktuálnom
stave zrážok resp. stavu vodnej hladiny priamo do vyvíjaného systému FLOOD Serv
 1. fáza testovania vyvíjaného softwaru a jeho komponentov 8-10/2018
 2. fáza testovania č. 2 2/2019, výstupy otestované 10 externými záujemcami (SVP, SHMÚ, MČ Rača,
MČ Devín) a 8 internými zamestnancami ÚBSK
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BSK spolupracuje s MČ Devín a MČ Rača (pilotné územia pre testovanie vyvíjaného systému
protipovodňovej ochrany) a SHMÚ a SVP (stakeholderi)
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PRIPRAVOVANÉ PROJEKTY
Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020
Cyklotrasa medzi mestom Malacky a obcou Rohožník
Základné informácie:
Cieľom projektu je realizácia cyklodopravného prepojenia medzi mestom Malacky a obcou Rohožník. BSK
vypracoval štúdiu trasovania cyklotrasy s tromi možnými variantami vedenia trasy.
Aktivity BSK:
1. Realizácia cyklistického prepojenia medzi mestom Malacky
a obcou Rohožník
2. Vypracovanie projektovej dokumentácie
3. Vypracovanie štúdie trasovanie cyklistického prepojenia
Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia regiónu, ľudia pracujúci v regióne a návštevníci územia regiónu
Výstupy projektu:
1. Cyklotrasa medzi mestom Malacky a obcou Rohožník
Rozpočet projektu: 2 000 000,- EUR (bez mostného objektu ponad ďialnicu D2)
Spolufinancovanie BSK: 5 %, 100 000,- EUR
Trvanie projektu: 01/2021-12/2022
Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor
dopravy, Odbor investičných činností a verejného obstarávania
Aktuálny stav:


BSK v 12/2019 ukončilo práce na štúdií možného trasovania cyklotrasy



V súčanosti BSK rieši možnosť majetkoprávneho vysporiadania pozemkov
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2020
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